
زنان توانایی در دانش
 اکتسابی و دوری از خرد

این جا، چراغی روشن است

  صفحه3 ... 

ــه نظــر می رســد کــه تــازه  قــدرت و سیاســت شــوند ب
جنــگ شــان شــروع می شــود. خیلــی مبــارزه می کننــد 
ــه قــدرت و کرســی حکومتــی برســند. همین کــه  ــا ب ت
بــه کرســی حکومتــی و غیرحکومتــی معرفی می شــوند 
در معــرض تبصــره و قضــاوت نادرســت جامعــه قــرار 
ــض  ــادی و بغ ــق از ش ــتانی تلفی ــد. زن افغانس می گیرن

اســت؛ شــادِی ناپایــدار و بغــِض طوالنی در پــِس تاریخ. 
ــا  ــید. همان ه ــز بشناس ــگ قرم ــا رن ــتان را ب زِن افغانس
ــی از شــهوت  ــظ شــان همــواره نمای ــِز غلی کــه رِژ قرم

و خشــونت ســرکوب شــده 

تحلیل بدون تحقیق؛
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ــن  ــر ای ــی اخی ــن دهه ــی چندی ــد و ط ــکل می ده ش
ــا در  ــر و مخصوص ــان بیش ت ــتگی ش ــوع برجس موض

بســتر شــهر هــرات مشــهود اســت.
طــی دو دههی پســین و فضای نســبتا بــاز دموکراتیک 
ــر  ــن میس ــای نوی ــازی  ارزش ه ــه س ــت نهادین فرص

ــان  ــگاه زن ــا جای ــط ب ــای مرتب شــد کــه در بخــش ه
ــه  ــا نظــر ب تفاوت هــای فاحشــی را شــاهد هســتیم. ام
زمــان توقــع می رفــت کــه تحــول در جایــگاه و نقــش 
زنــان در ســاختار اجتماعــی- فرهنگــی پــر رنگ تــر و 

ــن می شــد.  ــر از ای موثرت
والیــت هــرات از یکرنگــی 
کامــل در تمــام زمینــه هــا 

صابره نیکزاد؛
دانش آموخته حقوق، خبر نگار و فعال حقوق زن

هفته
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بررسی جایگاه وضعیت
 فرهنگی- اجتماعی زنان در والیت هرات

پهلو های امیدوارکننده ا ی مبارزه   زنان 

تحلیل
محمد عظیم اکبر زاده

تحلیل
صبور بیات

هــای  پدیــده  پیرامــون  تفحــص  و  تحقیــق 
اجتماعــی و رســیدن بــه یــک پارادیــم مطلــوب 
جهــت بیــرون داده هــای تحقیقــی یک کار ســخت و 
ــِد  ــز نیازمن ــوان نی ــر و عن ــن ام بســا مشــکل اســت. ای
شــناختی  روش  و  میدانــی  تحقیقــات  و  واکاوی 
منحصــر بــه خــود بــوده کــه نگارنــده در ایــن فرصت 
اطالعــات آفاقــی، اطالعــات و دانــش تجربــی خــود 
را نســبت بــه وضعیــت تــذکار شــده شــریک خواهــد 

نمود. 
هــرات والیــت نســبتا فرهنگی و بــا ارزش هــای واالی 
عرفانــی تــا هنــوز انــدام چــاق نمــوده و در بیــرون بــه 
ــاور تعمیــم و  معرفــی گرفتــه شــده اســت. امــا ایــن ب
فــراخ ســاختن شــان در جغرافیــای مرزبنــدی شــده ی 
بنــام هــرات همخوانــی نداشــته و بــر انــدام وضعیــت 
فرهنگیاجتماعــی ایــن والیــت گشــاد بــوده اســت. 
ــت هــای اســت کــه بیشــترین  ــه والی هــرات از جمل
ــان  ــوار ش ــای هم ج ــت ه ــردم والی ــاکنین آن را م س

میــزان مبــارز بــرای زنــان افغانســتانی چندیــن برابر 
نســبت بــه ســایر زنــان جهــان تعییــن شده اســت. 
چندیــن برابــر نســبت بــه زنــان خیلــی از کشــورها آنــان 
می رزمنــد. تــا هنــوز چقــدر بــه زنــان افغانســتانی فکــر 
کرده ایــد؟ تــا بــه حــال بــه زن هــای ایــن کشــور فکــر 
کرده ایــد؟ همان هایــی کــه بــه عمــِق انــدوه شــان، 
ــد. همان هایــی کــه شــادی هــای شــان اگرچــه  زیباترن
کــم، امــا بی ماننــد اســت. زن هــای افغانســتانی تلفیــِق از 
تمــام حس هــای متناقــض انــد، تمــاِم بایدهــا و نبایدهــا. 
آن هــا همیشــه در شــرایط نابرابــر بــا مــردان زیســته اند و 
تمــام زندگــی شــان یــا بــه جنگیــدن می گــذرد یــا بــه 
تســلیم شــدن از ســر ناچــاری. آری این جــا افغانســتان 

اســت، قلــب جنگ هــای بــزرگ 
و نابرابــر. زن هــای زیبایــی کــه 
تمــام عمــر بــرای حداقــل حقــوق 
ــا  ــا ت ــد. آی انســانی شــان می جنگن
ــِگ  ــد جن ــر کرده ای ــال فک ــه ح ب
یــک زن در شــرایط نابرابر چگونه 

است؟
ــا  ــد ت ــن کشــور می جنگن ــان ای زن
ــد  ــه ماندن ــده ک ــد، زن ــده بمانن زن
اجــازه  کــه  می کننــد  مبــارزه 
مکتــب رفتــن و بعــد دانشــگاه 
ــان افغانســتان از  رفتــن بگیرنــد. زن

خانــه تــا خیابــان، از کالس درس دانشــگاه تــا نگاه هــای 
شــهوت آلــود مــردان مبــارزه می کننــد. این قــدر 
ــلیم  ــتانی و تس ــان افغانس ــیدن زن ــختی کش ــی س طوالن
ــن  ــان ای ــی زن ــت. وقت ــگفتی انگیز اس ــان ش ــدن ش نش
کشــور از دانشــگاه فــارغ می شــوند و می خواهنــد وارد 

ــش و  ــب دان ــور کس ــر مح ــر روی ب ــروز  بیش ت ــه ام ــان در جامع ــگاه زن  ن
ــد و  ــا و قدرت من ــاِن توان ــن دریچــه متمرکــز شــده اســت. زن ــی از ای ــی های توانای
برخــوردار از اراده ی تصمیم گیــری شــناخته می شــوند کــه از دانــش بهتر و تحصیل 

باالتری برخوردار باشند.
 جامعــه از ایــن زنــان انتظــار دارنــد کــه بتواننــد بــه تناســب دانــش و توانایی هــای 
علمــی شــان در عرصه هــای تصمیم گیــری و صحنه هــای تخصصــی از آدرس نیــم 
پیکــر جامعــه تابندگــی و تاثیرگــذاری ارزش منــد، مفیــد و معنــادار داشــته باشــند و 

مســیر را بــرای زندگــی بهتــر ســایر زنــان همــوار کننــد. 
ــان در افغانســتان نشــان  ــه ی دیــروز و فعالیت هــای امــروز زن ــا ایــن وجــود، تجرب ب
می دهــد کــه بــه حضــور زنــان در ســتون های قــدرت، نهــاد هــای تصمیــم گیــری، 
مناســبات سیاســی و اجتماعــی و در تعامــالت اقتصــادی هنوز هم جامعــه باورمندی 
ــیب و  ــرض آس ــز در مع ــان نی ــدک زن ــی ان ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــدارد. مش ن
نابــودی قــرار دارد. ایــن نــگاه احتمــاال نــگاه بــد بینانــه ای را نســبت به دســت آوردها 
و کار زنــان تداعــی کنــد. امــا ایــن حقیقتــی اســت کــه می تــوان آن را از رفتــار در 
مناســبات قــدرت، رفتــار سیاســی جامعه، تعامــالت اقتصــادی و نگاه هــای اجتماعی 

در مقابــل زنــان فهمیــد.
ــان در پُســت هــای دولتــی و غیــر  ــان و گزینــش ســمبولک زن حضــور ناموثــر زن
ــدل  ــی در ب ــت آوردن چوک ــه دس ــای ب ــام ه ــر، اته ــال اخی ــده س ــی در هج دولت
ســکس بــه زنــان جــزی نشــانه های اســت کــه از شــکنندگی دســت آوردهــای زنان 
حکایــت دارد. تناقضــات سیســتمی و برخوردهــای ســلیقوی و برنامه ریزی شــده ای 

ــه ایــن شــکنندگی ها نیــز می افزایــد.  کارگــزارن مــرد هــر روز ب
ــم  ــن، ک ــگاه پایی ــتیز ن ــاالر و زن س ــرد س ــه م ــج جامع ــول و رای ــخصه ای معم مش
ظرفیــت و ناتــوان بــه زنــان اســت. دلیــل کــه ایــن نــگاه هنــوز در برابــر زنــان وجــود 
دارد، از نــا توانــی زنــان در دانــش و تخصــص نیســت، بلکــه نابخــردی زنــان را بــه 

ــذارد.  ــش می گ نمای
امــروز در جامعــه، زن باســواد، اســتاد دانشــگاه، تاجــر، خبرنــگار و زن متخصــص و 
بادانــش وجــود دارد کــه در پُســت هــای دولتــی و غیــر دولتــی کار مــی کننــد، امــا 
هنــوز نتوانســته انــد کــه کتلــه ای قدرت منــد و اجتمــاع منســجم شــان را مبتنــی بــر 
تامیــن منافــع زنــان شــکل بدهنــد. ســازماندهی و درک اهمیــت یک تشــکل آگاه، 
مبــارز، قــدرت طلــب و خواهــان نقش آفرینــی موثــر در تصمیم گیری هــای کالن 
در یــک واحــد سیاســی بــه نــام کشــور خــرد می خواهــد و خــرد بــه آدم هــا نشــان 
می دهــد کــه چگونــه هــدف بیافرینــد و چگونــه دانــش خویــش را بــرای تســهیل 

رســیدن بــه هــدف اســتفاده کنــد.



اســت کــه اتفاقــا ارتبــاِط عجیبی بــه هــم دارنــد. زیبایِی 
زن هــای افغانســتانی همزمــان خصلــت نکوهیــده، امــا 
قابــل ستایشــی ســت در محــدوده ای کــه برایــش تعیین 
می کننــد. چگونــه می شــود زیبایــی را محصــور کــرد؟ 
چگونــه می شــود بــرای زیبایــی، مــرز گذاشــت؟ چــرا 
موهــای پریشــاِن زنــی در بــاد این همــه خاطــِر صاحبان 
ــه  ــن هم ــِل ای ــرا تحم ــد؟ چ ــفته می کن ــدرت را آش ق

ــد؟  ــی را ندارن زیبای
زن هــای ایــن کشــور به عبــور پرتوهــای نوِر خورشــید 
البــه الی موهــای شــان امیدوارنــد؛ امیــدوار و مصمــم. 
این هــا همــان زن هایــی هســتند کــه همیشــه در شــرایط 
نابرابــر جنگیــده انــد. زن هایــی کــه تجــاوز، خشــونت، 
ــا  ــیده اند، ام ــدن را چش ــه ش ــده گرفت ــری و نادی نابراب
و خواستنی ســت.  اصیــل  شــان  زیبایــی  هم چنــان 
همــان هایــی کــه بــا انــدوه شــرقی رهایــی را از خویش 

آغــاز می کننــد و حتــی اگــر در اقلیــت باشــند باالخــره 
زمانــی، جایــی بــرِگ تــازه ای از تاریــخ را ورق خواهند 
زد. زمانــی کــه دیگــر قرمــز، فقــط یــک رنــگ 
اســت. زن هــای افغانســتانی زیباتریــن زن هــای جهــان 
محســوب می شــوند. زیبایــی مبــارزه و جنگیــدن زنــان 
ــی اســت.  ایــن کشــور در حوزه هــای گوناگــون دیدن
ایــن زیبایــی امیدوارکننــده هــم اســت. همیــن امــروز 
ــن  ــطه ی همی ــدی بواس ــل های بع ــردای نس ــخ ف تاری
ــد،  ــور دارن ــون حض ــای گوناگ ــه در حوزه ه ــان ک زن
نگاشــته می شــود. مــن بــه آینــده درخشــان مریــم 
دختــرم از حــاال امیــدوارم تــا او و هم نســل هایــش 
جــوان می شــوند و رشــد می کننــد، راه خیلــی همــوار 
شده اســت. ایــن امیــدواری بــرای نســل های بعــدی مان 
انگیــزه فراهم کــردن زمینــه  رشــد و شــکوفایی دختــران 

ــد. ــت می کن ــان تقوی ــک م ــر ی را در ه

کنــد، در کنــار بســتر مناســب ســال هــای اخیــر، تاثیــر 
ــت.  ــده گرف ــوان نادی ــی ت ــران را نم ــور ای کش

ــش  ــک چال ــوان ی ــه عن ــوز ب ــه هن ــر ک ــش دیگ بخ
اجتماعــی  هــای  پدیــده  ســایر  کنــار  در  بــزرگ 
ــد، بحــث  ــه خــود حمــل می کن ــه را ب ــود جامع تاروپ

ــث ازدواج  ــد. بح ــواده می باش ــکیل خان ازدواج و تش
ــط زوج  ــه ی رواب ــط منطق ــا رواب ــا و ی ــن قبیلهه در بی
هــا بــه ثمــر مــی نشــیند و یــک فرهنــگ عمومــی بــر 
ــت  ــهری والی ــره ای ش ــه در دای ــن قضی ــه ی ای روحی
هــرات وجــود نــدارد. مصــارف هــا و پیشــکش هــای 
ــوارد کمرشــکن  ــد زناشــویی در بســا م ناشــی از پیون
و طاقــت فرساســت و ممکــن شــاهد اســتثناهایی 
در قســمت کاهــش مصــارف عروســی در بعضــی 
مــوارد بــوده باشــیم کــه عمومیــت نــدارد. ایــن نکتــه 
نیازمنــد تذکــر اســت کــه توافــق و رضایــت طرفیــن 
در امرعروســی در مناطــق شــهری در اکثریــت اوقــات 
در نظــر گرفتــه شــده و بــر مبنــای رضایــت و ایجــاب 
و قبــول دو طــرف پیونــد شــکل می گیــرد. امــا تاهنــوز 
آینــده  و  سرنوشــت  هــا  خانــواده  ولســوالی ها  در 
ــد  ــم می زنن ــان را رق ــدان ش ــترک فرزن ــی مش زندگ
و بــده بســتانهای گــزاف در ایــن مــوارد صــورت 
می گیــرد. البتــه ســنِت چنــد همســری و دادن دختــران 
جــوان بــه افــراد کهن ســال در ولســوالی هــای اطــراف 
ــر انســانی شــایع و مــورد  ــه شــکل غیراخالقــی و غی ب
ــا  ــش ه ــن بخ ــم در ای ــج حاک ــگ رای ــرش فرهن پذی
ــا  ــوزی و ده ه ــی، خودس ــبب خودکش ــه س ــت ک اس

مــوارد خشــونت زا می شــود. 
در بحــث اشــتغال زایی، نقــش زنــان در اداره هــای 

ــاوت جــدی اســت  ــک تف ــت دیگــر دارای ی هروالی
ــه تاثیرپذیــری از ایــران  ــوع پوشــش ب و ســرنخ ایــن ن
ــن کشــور  ــا ای ــی و فرهنگــی ب ــد مشــترک زبان و پیون

بــر می گــردد.
ــان  ــاب هم ــظ حج ــمت حف ــا در قس ــوالی ه در ولس
برقــع حــرف اول را می زنــد کــه 
ایــن در اکثــر والیــات افغانســتان 

ــت. ــی اس ــه و همگان ــم یافت تعمی
گفــت،  بایــد  کالم  تخلیــص  در 
رونــد حاضــر در هــرات ممکــن 
تمــام  در  زنــان  حضــور  بــرای 
ــش  ــت بخ ــنده و قناع ــا بس بخش ه
نباشــد، امــا ایــن روال موجودیــت و 
نقــش زنــان را بــه شــکل تدریجــی 
در تمــام امــور تقویــت می کنــد 
و حضــور زنــان در پروســه هــای 
بــه  رو  نیــز  تحصیلــی  تعلیمــی، 
گســترش اســت و ایــن خــود نویــد 
ــی و خــود  ــده ی اشــاعه ی دانای دهن
آگاهــی زنان نســبت به سرنوشــت و 
جایــگاه آنــان می باشــد، شــوربختانه 
بایــد گفــت ولســوالی های اطــراف 
ــرار  ــرون ق ــا بی ــن خوش بینی ه از ای
دارد، ســدهای مســتحکم خرافــات 
تاهنــوز  قبیلــوی  رویه هــای  و 
ــا  ــر باوره ــد و ب ــه هایش تنومن ریش
و امــور روزانهــا ی مــردم توســن 
می رانــد. روی هــم رفتــه بعــد از 
کابــل هــرات بســتر مســاعد زندگی 
امیدهایــی  بــوده و  بانــوان  بــرای 
بــرای یــک جامعــه روشــن تر کــه زنــان خــود ارادیــت 
در آن داشــته باشــد، بــر اذهــان مــا تداعــی مــی کنــد 
و آرمــان هــا نســبت بــه آینــده زیباتــر جلــوه می دهــد.

ــی  ــی- اجتماع ــی، فرهنگ ــور ارزش ــا در ام مخصوص
ــت هــرات و دو  ــا مرکــز والی برخــوردار نیســت، تنه
ســه ولســوالی تنیــده و گــره خــورده بــه شــهر شــاهد 
تعلیمــی،  امــور  در  بیشــتر  تحوالتــی  و  تغییــرات 
ــوده  ــان ب ــه سرنوشــت زن تحصیلــی و شــغلی نســبت ب

و  توصیــف  منظــور  بدیــن  اســت. 
موضــوع  ایــن  بــه  نســبت  تحلیــل 
ــت  ــه والی ــبت ب ــل نس ــت کام عمومی

هــرات را پوشــش نخواهــد داد.
ــن  ــه ی رفت ــر دامن ــای اخی ــال ه در س
دختــران بــه مکتــب و دانشــگاها در 
ــل  ــتودنی و قاب ــرات س ــهر ه ــتر ش بس
توجــه اســت کــه ســاالنه نصــف از 
ــی  ــوان کــه در دانشــگاه هــای دولت بان
ــت  جــذب می شــوند از ســاکنین والی
ــه ۹۵ درصــد  ــب ب ــوده و قری ــرات ب ه
هــای  دانشــگاه  در  کــه  کســانی  از 
ــه  ــه ادام ــا ب خصوصــی و انســتیتوت ه
باشــنده  نیــز  می پردازنــد،  تحصیــل 

گان والیــت هــرات اســت. 
دختــران  شــمولیت  کــه  هنگامــی 
در  را  هــا  دانشــگاه  و  مکاتــب  در 
ــورد  ــرات م ــت ه ــوالی های والی ولس
نتیجــه  می دهیــم،  قــرار  کنــدوکاو 
بخــش  قناعــت  و  کننــده  ناراحــت 
ــه  ــنتی، قبیل ــگ س ــوز فرهن ــت. هن نیس
در  مطلــق  مردســاالری  و  گرایــی 
ــم  ــا حاک ــوالی ه ــن ولس ــی از ای برخ

اســت. 
و  اجتماعــی  امــور  در  زنــان  نقــش 

فرهنگــی در بســتر نقــاط شــهری پررنــگ اســت، امــا 
ــان، هــژده ســال ممکــن بســنده  ــه گذشــت زم نظــر ب
نباشــد. بــا ایــن وصــف  هــم، نظــر بــه باورهــای 
مســموم شــده  در فرهنــگ و عنعنــات نهفتــه شــده در 
ــه  ــان در عرص ــالش زن ــور و ت ــرات، حض ــت ه والی
هــای متذکــره خــوب اســت. بــدون شــک ایــن 
ــان  ــزاری زن ــش و تاثیرگ ــرای نق ــدان را ب ــا می آغازه
ــی  ــی- فرهنگ ــور اجتماع ــرول ام ــت و کنت در مدیری

قدرت منــد و پررونــق خواهــد ســاخت.
ازآنجــا کــه هــرات بــا جمهــوری اســالمی ایــران  
ــد  ــدرت من ــیار ق ــت بس ــت و داد و گرف ــرز اس هم م
بــا آن کشــور دارد. در یــک تحلیــل جامعــه شــناختی 
از وضعیــت هــرات، باورهــا و ارزش هــای ایــران 
ــر ایــن والیــت تاثیــر داشــته اســت. جــدا از ســیطره  ب
ــادی و  ــای اقتص ــش ه ــر بخ ــران ب ــذاری ای و تاثیرگ
تجــاری، نقــش ایــن کشــور را در مــراودات فرهنگــی 
ــوان  ــز نمی ت ــی نی ــی عقیدت ــق فرهنگ ــد عمی و پیون
فرامــوش کــرد. خــوب اســت الگــو گیری هــای 
ــه  ــه  ب ــن  دریچ ــث را از ای ــورد بح ــور م ــازنده ام س
ــرات در  ــم. اگــر ه ــا محاســبه نمای ــوان فرصــت ه عن
ــر و یــک ســر و گــردن  ــان، بهت ــت زن قســمت وضعی
بلنــد تــر نســبت بــه ســایر والیــت هایــی، مثــل قندهار، 
جــالل ابــاد و حتــی والیــت هــای شــمالی جلــوه مــی 

دولتــی و خصوصــی در ســطح ابتدایــی اســت. نظــر بــه 
نیازمنــدی و نقــش زنــان بــه شــغل حضــور زنــان کافی 
ــا زمینه هــای کار  ــه در ســطح ولســوالی ه نیســت. البت
ــخت  ــن و س ــردان خطرآفری ــرای م ــی ب اداری و دولت
اســت، چــه رســد بــه اینکــه زنــان بــه عنــوان متشــبثین 

امــور عــرض انــدام نماینــد. 
در هــرات دیــن گرایــی و روزمــره گــی مشــغله 
ــر  ــر جدی ت ــات دیگ ــه والی ــبت ب ــادی نس ــای اعتق ه
ــه  ــوان شــهری نســبت ب اســت، حجــاب و پوشــش بان
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پهلو های امیدوارکنندها ی مبارزه ی  زنان 

بــا پاشــیدن شــیرینی های از قبــل تهیــه شــده ای 
شــان، بدرقــه کردنــد. شــرینی هــای پاشــیده شــده 
بــه زمیــن نرســیده بودنــد کــه گــرد و خــاک خفــه 
 ــر ــت. دخت ــر گرف ــگار را در ب ــن و ن ــده ای م کنن
بچه هــای قــد و نیــم قــد، بخاطــر قاپیــدن دانــه هــای 
شــیرینی همدیگــر شــان را زیــر می گرفتند. شــور و 
هلهلــه ای عجیبــی از میــان جمعیــِت درهــم آمیخته 
شــده، بــر پــا بــود.   زوج جــوان بــا متانــت خاصــی 
ــلیقه ای  ــا ذوق و س ــل ب ــه از قب ــِر ک ــوی موت ــه س ب
ــه  ــود، ب ــه فــرِد تزییــن و آراســته شــده ب منحصــر ب
راه افتادنــد. دســته ای از زنانــی کــه شــمار شــان بــه 
بیســت تــا بیســت وپنــج زن می رســید و از جانــب 
پــدر و مــادر عــروس بــه عنــوان همراهــی کننــده ای 
ــر  ــای حاض ــه موتره ــد، ب ــده بودن ــاب ش وی انتخ
ــی  ــی یک ــز یک ــاد نی ــان دام ــدند. همراه ــا ش جابج
ــر موترهــای شــان ســوار شــدند و بنــای رفتــن را  ب
گذاریدنــد. هشــت موتــر پــس از آن کــه راکبیــن 
ــه راه  ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــتند، یک ــان را برداش ش
ــد و پــس از لحظــه ای جمعیــت ِگــرد آمــده  افتادن
بــر پشــت بــام خانــه هــا نیــز آهســته آهســته متفــرق 
ــگار نیــز خســته شــده  شــدند. متوجــه شــدم کــه ن
اســت: خواهــر جــان! ظاهــرا کــه همــه چیــز تمــام 
شــده، بهتر نیســت کــه خودمــان را مرخــص کنیم؟ 
ــل مالحظــه ای  ــه مقــدار قاب مگــر نیســت این کــه ب

پذیرایــی شــدیم و پذیرایــی کردیــم؟
ــر  ــایی را س ــخت و طاقت فرس ــه روز س ــه چ وه ک
ــا چهــره ای گرفتــه اش کــه  کــرده بودیــم! مــادرم ب
ــگاه اش مــوج مــی زد، پرســید:  خســتگی از پــس ن
ــان چطــور  »دخترهــا عروســِی نجمــه هم صنفــی ت
بــود؟ راســتی دامــاد را دیدیــد؟ بــا آنکــه قــداش بــا 
نجمــه برابــری می کــرد، امــا زیــادی هــم بــد نبــود«. 
ــا  ــه اش ب ــود. در رابط ــد نب ــد: » آری، ب ــگار خندی ن
نجمــه زیــاد صحبــت کــردم. وی می گفــت: یــک 
ســال و نیمــی می شــود کــه همــراه اش رابطــه دارد«. 
همــه ســرگرم صحبــت بودیــم کــه در کوبیده شــد 

و پــدرم بــا علــی بــرادرم وارد اطــاق شــدند. گــرد و 
خــاک صحــرا از ســر و صــورت شــان هویــدا بــود. 
ــان  ــورت ش ــت و ص ــه دس ــردو آِب ب ــه ه ــا آن ک ت
زدنــد و اندکــی چهــره کشــیدند، مــن چــای ســبز را 
ــا نوشــیدنش، خســتگی  ــا ب دم کــرده، آوردم کــه ت
کار از بــدن شــان خــارج شــود. پــدرم در جــای 
همیشــگی اش نشســت و آهــی خفیــِف کــه می شــد 
گفــت ناشــی از خســتگی اســت، را ســر داده: » 
ــار  ــه انتظ ــت. آنچ ــت و کار نیس ــال ِکش ــال، س امس
می رفــت کــه هیــچ، حتــا بــه انــدازه نصــف انتظــارم 
هــم نتیجــه نــداد. بیســت ســیر گنــدم را زیــر خــاک 
کردیــم امــا، فکــر نمی کنــم کــه صــد ســیر گنــدم 
حاصــل جمــع کنیــم«. مــادرم میــان حرفــش پریــد: 
ــان  ــدا مهرب ــه! خ ــور مردک ــه نخ ــت غص ــر اس »خی
ــری   ــرد، در دیگ ــته ک ــر بس ــک دری  اگ ــت، ی اس
ــه  ــن ب ــم، از ای ــروز کــه نمرده ای ــا ام ــد. ت ــاز می کن ب
بعــد هــم نمی میریــم«. عقربــه ســاعت عــدد ســه بعــد 
ــاق همشــگی ام  از ظهــر را نشــان مــی داد. مــن در ات
ــوم و  ــکار موه ــرق در اف ــم غ ــودم و ذهن ــته ب نشس
ســرگردان بــود. نــگار صدایــم زد. اما جوابی نشــنید. 
ــا شــدت بیش تــری کــه رشــته ای افــکارم  ــاره ب دوب
را بریــد، صــدا زد و مــرا فــرا خوانــد. بلــی! چــی کار 
ــه در  ــت ک ــه ای نگذش ــتم. لحظ ــا هس داری؟ این ج
آســتانه ای در ظاهــر شــد و بــا ناراحتــی پرســید:«چرا 
جــواب نمی دهــی، دختــر؟ گلویــم گرفــت از بــس 
کــه صدایــت زدم. خیــر. راســتی نامــه ای بــرای میــر 
نوشــته ام، امــا قبــل از این کــه برایــش بفرســتم، 
تقاضایــی از تــو دارم. می دانــی کــه دســت خط مــن 
خیلــی زشــت و بد خــوان اســت و هــر کســی قــادر 
بــه خواندنــش نیســت. بــه همیــن خاطــر می خواهــم 
کــه بــا دســت خط خــودت برایــم رو نویــس کنــی«. 
مــن امــا بــا آن کــه می خواســتم محتــوای درون 
نامــه اش را بفهمــم، بــا اکــراه قبــول کــردم. نــگار از 
قبــل، ابــزاِر رو نویســی را آمــاده کــرده و بــا خــودش 

ــه دارد . .  . ــود.  ادام آورده ب
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ــل  ــن خاطــر قاب ــه همی ــن مســاله. ب تخنیکــی ای
ــاد فرهنگــی  ــه ابع ــادآوری اســت کــه اگــر ب ی
ایــن مســاله نــگاه کنیــم، باورهــای خرافــه ای که 
دختــران را ملــزم بــه احتیــاط می دانــد تــا آنــان 
ــادا  ــاز دارد مب ــواری و ورزش ب را از بایسکل س
کــه پــرده ی بــکارت شــان زایــل شــود از غیــر 
ــکارت  ــای ب ــه پرده ه ــودن همین گون ــاوم ب مق
نشــات می گیــرد. امــا واقعیــت امــر ایــن اســت 
کــه پــرده ی بــکارت بــه چنیــن ســاده گی هــم 

ــود. ــده نمی ش دری
شــدن  دریــده  هنــگام  در  خون ریــزی   .4
ــزی ناشــی  ــورد خون ری ــکارت: در م ــرده ی ب پ
ــت  ــد گف ــز بای ــکارت نی ــرده ی ب ــی پ از پاره گ
کــه نظــر بــه نوعیــت و مقاومــت آن خون ریزی 
ــاال  ــا ســن ب ــران ب ــرد و در دخت صــورت می گی
ممکــن اســت ایــن خون ریــزی بســیار انــدک و 
یــا متقــرب بــه صفــر درصــد باشــد. آقــای یســنا 
نوشــته اســت: »نشــانه فرهنگــی بــکارت ریختن 
ــه  ــاف و ب ــب زف ــنتی در ش ــر س ــه تعبی ــون ب خ
تعبیــر مدرن تــر آن در نخســتین ســکس اســت. 
ایــن خــون اســت کــه سرنوشــت بعــدی یــک 
ــران  ــد دخت ــال ها بای ــد. س ــم می  زن ــر را رق دخت
نگــران چنــد قطــره خــون باشــند کــه در شــب 
زفــاف از واژن شــان خون ریــزی کنــد. مــردان 

ــد قطــره خــون اســت  ــز شــیفته ی همــان چن نی
ــن  ــدن ای ــا دی ــزد. ب ــر می ری ــه از واژن دخت ک
خــون شــیفتگی و عطــش شــان بــرای دریــدن 
ــکارت  ــن ب ــد. بنابرای ــکارت فروکــش می کن ب
ــه  ــت ن ــه اس ــگ مردان ــه و فرهن ــاله ی مردان مس
مســاله ی زنــان، زیــرا بــکارت بــه واقعیــت بدنی 
ــر  ــه بیش ت ــدارد، بلک ــی ن ــدان ارتباط ــان چن زن
ــاره ی  برداشــت و تصــور فرهنگــی مــردان درب
ــکارت  ــی ب ــاور فرهنگ ــت ب ــان، حقیق واژن زن
را برســاخته اســت.« ایــن نــوع نــگاه آقــای یســنا 
نیــک اســت کــه بــرای محکــوم کــردن یــک 
فرهنــگ مردانــه می نویســد. فرهنــگ مردانه ای 
کــه ارزش زن را بــه چنــد قطــره خــون خالصــه 
می کنــد و هویــت و انســانیت او را نادیــده 
ــگاه  ــوع ن ــه و ن ــگ مردان ــن فرهن ــرد. ای می گی
ــان  ــکارت و باکره گــی زن ــه ب ــه نســبت ب مردان
بــدون اتــکا به بنیادهای علمیپزشــکی شــکل 
ــرده ی  ــه پ ــم ک ــاد نبری ــا از ی ــت، ام ــه اس گرفت
بــکارت قبــل از آنکــه تبدیــل بــه یک مســاله ی 
مردانه شــود جزئــی از مباحث بیولوژیــک اندام 
ــل از  ــه اســت. چــون قب ــک مســاله زنان زن و ی
ــردان  ــرای م آن کــه »باکره گــی« یــک ارزش ب
ــوان یــک  ــه عن ــکارت ب ــرده ی ب تلقــی شــود پ
جســم واقعــی در داخــل واژن زن قــرار داشــت/

دارد. آقــای یســنا نوشــته کــه »خون ریــزی 
در اولیــن ســکس بــه خاطــر آســیب پذیری 
دهنــه ی زهــدان اســت و چیــزی بــه نــام بکارت 
ــردان  ــدارد کــه م ــدان وجــود ن ــه ی زه در دهن
الک و مُهــر آن را بشــکند. دختــران ســی 
ــزی  ــن خون ری ــکس ممک ــگام س ــاله در هن س
نکنــد چــون واژنــش آماده گــی الزم بــرای 
ســکس را دارد.« امــا علــم طــب هم چنــان کــه 
پیش تــر بحــث شــد ایــن را ثابــت کــرده اســت 
کــه پــرده ی بــکارت در داخــل واژن قــرار دارد 
نــه مهــر و الکــی کــه در دهنــه ی آلــت تناســلی 
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــکان ه ــن ام ــد و ای زن باش
ــه ســکس  ــن تجرب ــران ســی  ســاله در اولی دخت
خون ریــزی داشــته باشــند. شــاید طبــق گفتــه ی 
آقــای یســنا امــروز در کشــورهای اســکندناوی 
بــکارت یــک مســاله پزشــکی و فرهنگــی 
ــه  ــالمی ب ــع اس ــی در جوام ــود، ول ــته نش پنداش

بایــد با زبــان مخصوص خــودش بــدان پرداخته 
ــانه ی  ــع شــاعرانه گی و فرهنگ  شناس شــود. طب
آقــای یســنا باعــث شــده کــه از ابتــدا تــا آخــر 
مطلب بــه صــورت یکنواخت دیــدگاه خودش 
را بــا انــدک نگاهــی بــه بُعد فرهنگی این مســاله 
بنویســد و هیــچ منبــع علمــی ارایــه نکنــد. آقای 
ــه  ــی را ک ــاله ی اجتماع ــن مس ــر ای ــنا سراس یس
ــک ارزش  ــردان ی ــرای م ــر او »ب ــه نظ ــون ب اکن
و بــرای زنــان تابــو اســت« با برداشــت شــخصی 
خــودش تحلیل کــرده و مردود شــناخته اســت. 
ــه  در حالی کــه بحثــی تخصصــی پزشــکی را ب
جــز متخصصــان ایــن حــوزه نمی تواننــد چنیــن 

حکــم مطلقــی ایــراد کنــد. 
3. پــرده ی بــکارت: آقــای یســنا در مقالــه خــود 
ــه  ــاص ب ــی خ ــه »واژن، اندام ــت ک ــته اس نوش
نــام بــکارت نــدارد، بلکــه آنچــه کــه بــکارت 
ــوز  ــه واژن اســت کــه هن ــده می شــود دهان نامی
ــگ  ــت، تن ــیده اس ــوغ الزم نرس ــد و بل ــه رش ب
اســت.« امــا حقیقــت امر این اســت کــه در واژن 
ــود  ــکارت وج ــرده ی ب ــام پ ــه ن ــمی ب زن، جس
دارد. آقــای یســنا نوشــته اســت: »اندامــی بــه نــام 
بــکارت در واژن زن وجــود نــدارد. کلیتوریــس 
ــه.« درســت اســت  ــکارت ن ــا ب وجــود دارد، ام
کــه کلیتوریــس وجــود دارد، امــا کلیتوریــس 

ــن  ــت. ای ــان اس ــی در زن ــهوانی اصل ــدام ش ان
عضــو همتایــی نعــوظ پنیــس در مــردان اســت. 
کلیتوریــس زیــر پوبیــس و بــاالی پیشــابراه بــه 
طــول دو ســانتی متر قــرار دارد کــه بــا حرکــت 
بــه ســمت پاییــن و داخل، به طــرف دهانــه واژن 
متمایــل می گــردد. بســیاری از زنــان بــا وجــود 
ســکس مهبلــی ممکــن اســت ارضا نشــود مگر 
از طریــق کلیتوریــس. امــا پــرده ی بــکارت بــه 
زبــان علمــی تخصصــی آن »هایمــن« اســت. 
هایمــن در اصــل یــک کلمــه یونانــی و برگرفته 
از Hymenaeus در زبــان فارســی به معنای 
ــرده از جنــس  ــن پ ــد ازدواج« اســت. ای »خداون
کالژن اســت کــه ســطح خارجــی و داخلی آن 
از اپیتلیــوم ســنگ فرشــی منطبق پوشــیده شــده 
ــه عنصــر  اســت. در واقــع هایمــن فاقــد هرگون
غــددی و عضالنــی اســت، رشــته های عصبــی 
ــرار دارد کــه در  کــم  دارد و در مدخــل واژن ق
ــت.  ــل اس ــدار واژن متص ــه ج ــود ب ــط خ محی
مــا در علــم پزشــکی هایمــن یــا پــرده بــکارت 
ــی  ــت ارتجاع ــت، خاصی ــاظ ضخام ــه لح را ب
ــرم آن  ــوراخ و ف ــعت س ــت، وس ــودن، مقاوم ب
ــم.  ــته بندی می کنی ــف دس ــای مختل ــه گونه ه ب
هایمن)پــرده بــکارت( بــه گونه هــای حلقــوی، 
بــدون ســوراخ، غربالــی، هاللــی و لــب دار 
)دارای دو لــب متصــل بــه جدارهــای واژن( 
دســته بندی می شــود کــه هــر زن یکــی از ایــن 
نــوع پرده هــا را در داخــل واژن خــود دارد. 
بــه لحــاظ مقاومــت )قابلیــت دریــده شــدن( بــه 
دوگونــه مقــاوم و نــازک اســت. بعضــن ممکن 
اســت، پــرده ی بــکارت حتــا بــا وجــود ســکس 
مهبلــی بازهــم زایــل نشــود؛ یعنــی این گونــه از 
پرده هــای بــکارت را هایمن هــای االســتیک یــا 
قابــل اتســاع می گوینــد کــه حتــا ممکــن اســت 
زن پــس از ســکس مهبلــی حاملــه شــود ولــی 
پــرده ی بکارتش تــا زمــان زایمــان زایل)دریده/

پــاره( نشــود. نــوع دیگــری از هایمن هم هســت 
ــا اولیــن مقاربــت  ــازک اســت و ب کــه بســیار ن
ســاده  بســیار   Intercourse یــا  جنســی 
دریــده می شــود. نــگاه آقــای یســنا در ایــن 
مقالــه بیش تــر نــگاه جامعه شناســانه بــه فرهنگ  
ســنتی افغانســتان اســت تــا پرداختــن بــه مباحث 

ویــژه در افغانســتان بــکارت قبــل از آن کــه 
ــد  ــون باش ــه خ ــردان ب ــیفته گی م ــان گر ش نش
ــت.  ــالق« اس ــر »اخ ــت زن از نظ ــر نجاب بیان گ
حتــا خــود زنــان نیــز بــکارت را بــه عنــوان یــک 
ارزش و دریده شــدن پــرده بــکارت شــان را بــه 
مثابــه عامل تباهی و دگرگونی سرنوشــت شــان 
می پندارنــد، البتــه بــه اســتثنای معــدود زنانی که 
بــه آگاهــی الزم و نــگاه مــدرن  دســت یافتــه و 
بــاور دارنــد کــه تــن زن مربــوط بــه خــود زن و 
جزئــی از حریم خصوصی اش اســت و ســکس 
پــس از تکمیــل ســن بلــوغ یــک نیــاز جنســی 
و حــق انســانی اوســت. ایــن جــای تاســف 
اســت کــه جامعــه مــا هنــوز در مــورد بــکارت 
آگاهــی الزم را نــدارد و نهادهــای طبــی دولــت 
نیــز آگاهی دهــی نکــرده اســت. امــروز در 
افغانســتان باکره گــی و عــدم باکره گــی زن 
ــت  ــده ی سرنوش ــن کنن ــاف تعیی ــب زف در ش
ــره  ــد قط ــا چن ــت. ب ــترک او اس ــی مش زنده گ
قضــاوت  می ریــزد  زن  واژن  از  کــه  خــون 
ــمی  ــل از ازدواج رس ــن زن قب ــه ای ــود ک می ش
ــه. اگــر ســکس  ــا کســی ســکس داشــته یــا ن ب
ــده شــده  ــرده ی بکارتــش دری داشــته، حتمــا پ
اســت و خونــی نخواهــد آمــد. در این جــا 
فرهنــگ و ســنت حاکــم بــر اذهــان عامــه بدون 

شــنیدن دلیــل منطقــی و توصیه هــای تخصصی 
ــا پیــش داوری حکــم می کنــد کــه  پزشــکی، ب
ایــن زن بــه لحــاظ اخالقــی پابنــد بــه اصــول و 
عــرف جامعــه و دین نیســت و ممکــن در آینده  
نیــز بــر ارزش هــای خانواده گــی پشــت پــا بزنــد 
ــت  ــوهرش« خیان ــا ش ــری ب ــد همس و در »تعه
کنــد. یکــی از نقــاط قــوت مقالــه ی آقای یســنا 
همیــن اســت کــه او منحیــث یــک مــرد نشــان 
می دهــد کــه بیــش از خــوِن پــرده بــکارت، بــه 

ــد. ــانیت زن ارج می نه ــت و انس هوی
ــرای  ــنا ب ــای یس ــق: آق ــدون تحقی ــل ب ۵. تحلی
اثبــات ایــن مدعایش)افســانه ی بــکارت( هیــچ 
ــرده  ــه نک ــکی ارای ــی و پزش ــع علم ــند و منب س
اســت. حتــا بــه نظــر می رســد کــه از پیشــینه ی 
تحقیــق ایــن مســاله در افغانســتان نیــز آگاهــی 
ــش نوشــته اســت:  ــر مطلب ــرا در اخی ــدارد، زی ن
ــرح  ــث را مط ــه بح ــورت از این ک ــر ص ــه ه »ب
می کنــم خرســندم؛ زیــرا شــاید نخســتین فردی 
ــاور  ــاالر و مردانه ب ــه مردس ــه در جامع ــم ک باش
ــرد  ــک م ــث را از آدرس ی ــن بح ــتان ای افغانس
در میــان می گــذارم.« این کــه آقــای یســنا خــود 
را مبتکــر تابوشــکنی در مــورد ســخن گفتــن از 
ــد  ــان می ده ــدارد، نش ــه می پن ــدام زنان ــک ان ی
کــه او در ایــن مــورد مطالعــه ای نکــرده و متــن 
مقالــه اش نیــز سراســر فقــط تحلیــل محــض از 
ــه یــک کار  برداشــت های شــخصی اوســت، ن
تحقیقــی و مقالــه ی معتبری که بشــود بــه اعتبار 
علمــی و تخصصــی آن اتــکا کــرد و بــا آن 
افــکار عامــه را تغییــر داد یــا مــردم را بــه ســوی 
آن اندیشــه )افســانه پنداری بــکارت( فراخوانــد. 
در مــورد پــرده ی بــکارت و اعتبــار آزمایش آن 
ــان در  ــیزه گی)باکره گی( زن ــات دوش ــرای اثب ب
علــم طــب، در افغانســتان، آقــای محمداشــرف 
بختیــاری تحقیــق جامــع و معتبــری انجــام داده 
اســت کــه هــم بــه لحــاظ حقوقــی و فقهی)فقــه 
اســالمی( معتبــر و مســتند اســت و هم بــه لحاظ 
ــی  ــع علم ــه مناب ــتند ب ــر مس ــک اث ــکی، ی پزش

اســت.
آقــای بختیــاری کتابــی نوشــته بــا عنــوان 
»بررســی معاینــه دوشــیزگی و پیامدهــای آن از 
نظــر فقــه، حقــوق و علــم طــب« - چــاپ دوم 

از جمله ی اندام های زنانه، بکارت یکی از اندام هایی است که 
ک ترین تابو است. نخست اندکی به بحث اندام شناسی  برای زنان وحشتنا

درباره ی بکارت اشاره می شود، بعد به جنبه ی 
فرهنگی پرداخته می شود. زیرا بکارت تا واقعیتی 

به عنوان اندام باشد، بیشتر باور و روایت فرهنگی درباره ی واژن زنان است. از 
نظر فیزیولوژی و اندام شناسی، اندامی بنام بکارت در واژن زنان وجود ندارد. 

ک و ُمهری نیست که بر  کلتوریس وجود دارد، اما بکارت نه. بکارت، ال
ک و ُمهر را با آلت خود  دهانه ی زهدان گذاشته شده  باشد تا مردی آن ال
برطرف کند. اساسا زهدان و دهانه ی زهدان تا سال های جوانی دختران 
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تحلیــل محــض، بــدون ارایه اســناد و منابع معتبر 
علمــی در مــورد مطالــب مهــم و مساله ســاز 
را  خواننــده گان  بــکارت،  بحــث  هم چــون 
ــاند.  ــه می کش ــه بی راه ــد و ب ــردرگم می کن س
بــکارت قبــل از آن که مســاله ا ی حــاد اجتماعی 
باشــد،  زناشــویی  زنده گــی  افســانه ای در  و 
ــد  یــک بحــث علمــی پزشــکی در مــورد بُع

ــدن زن اســت. ــک ب بیولوژی
مــن دانش آموختــه ی علم پزشــکی در رشــته ی 
ــه ی کاری  ــال تجرب ــه س ــا س ــی ب ــی عال قابله گ
ــلکی  ــاظ مس ــه لح ــتم و ب ــش هس ــن بخ در ای
اجــازه دارم در ایــن مــورد نظــر بــه تخصــص و 

مطالعــات خــودم ســخن بگویــم.
ــیفته گی  ــکارت، ش ــورد »ب ــی را کــه در م نکات
مــرد بــه خــون« مقالــه ای از آقــای یعقــوب 
یســنا در شــماره 86 هفته نامــه نیمــرخ منتشــره ی 
یــادآوری  خورشــیدی،   13۹8 جــوزای   2۵
ــه معنــای مطلقــن مــردود شــمردن  می کنــم،  ب
دیــدگاه  ایشــان در مــورد بــکارت نیســت، بلکه 
ــه ی یــک گفتمــان  ــاز شــدن زمین ــه هــدف ب ب
ســازنده در راســتای آگاهی دهــی از یــک انــدام 
زنانــه در تــن زن بــرای زنــان و مــردان افغانســتان 

اســت.
این کــه پــرده ی بــکارت و باکره گــی بــرای 
زنــان در جوامع اســالمی، بــه ویژه در افغانســتان 
یــک تابو به ســنگینی و ترســناکی شــبح اســت، 
ــارزه  ــی مب ــا راه منطق ــدارد. ام ــود ن ــکی وج ش
بــا باورهــای خرافــه، بحــث و گفتمان هــای 
ســازنده بــر اســاس اصــول و اســتدالل علمــی-

ــکارت  ــانه پنداری ب ــا افس ــت. ب ــی اس تخصص
یــک  کــه  را  بــکارت  پــرده ی  نمی تــوان 
ــکار  ــت، ان ــدام زن اس ــک ان ــت بیولوژی واقعی
کــرد و تابــوی آن را از اذهــان عامــه برداشــت. 
بلکــه کشــاندن پــای ایــن بحــث در رســانه های 
ــن راه  ــی بهتری ــبکه های اجتماع ــی و ش همگان
ــط و  ــای غل ــوم باوره ــای ش ــا پیامده ــارزه ب مب
ــکارت  ــرده ی ب ــکارت و پ ــورد ب ــه در م خراف

ــت. اس
پنــج نکتــه را در مــورد مقالــه آقــای یســنا 

می کنــم: یــادآوری 
1. ریشــه ی ادبــی بــکارت: تــا آن جــا کــه اطالع 
یافتــم، آقای یســنا دانش جــوی دوره ی دکترای 
ادبیــات فارســی در یکــی از دانشــگاه های ایــران 
ــی  ــی در جایگاه ــاظ تخصص ــه لح ــت و ب اس
نیســت کــه در مــورد یــک مســاله ی پزشــکی با 
دیــد فرهنگ شناســانه یــا جامعه شــناختی خــود 
ــکارت  ــه ب ــد؛ این ک ــادر کن ــق ص ــم مطل حک
ــک  ــت بیولوژی ــه واقعی ــت ن ــانه اس ــک افس ی
ــنا دارد دوره ی  ــای یس ــه آق ــا آن ک ــدن زن. ب ب
دکتــرای ادبیــات فارســی را بــه پایــان می رســاند 
و ایــن را هــم خــوب می دانــد کــه در بحــث و 
تحلیــل روی مســایل فرهنگــی اجتماعــی قبل 
از هــر چیــزی ارایــه معنــای دقیــق از کلیدواژه ها 
اســت، امــا ایــن کار را نکــرده اســت، در حالــی 
کــه این جــا یــک کلیــدواژه بــه نــام »بــکارت« 
وجــود دارد و کار راحتــی هــم هســت. بــکارت 
جداگانــه  بحــث  دو  بــکارت  پــرده ی  بــا 
ــدام زن(  ــر حــول یــک محــور )ان اســت کــه ب
می چرخــد. »بــکارت«، »پــرده ی بــکارت« و 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــه واژه های ــی« هرس »باکره گ
واژه ی  از  فارســی  فرهنگ)لغت نامه( هــای 
فرهنــگ  در  اســت.  شــده  ســاخته  »بِکــر« 
»معیــن« بِکــر بــه معنــای تــازه، دختــر دوشــیزه، 
ــت.  ــده اس ــو آم ــه ن ــورده و اندیش ــت نخ دس
ــودن،  ــیزه ب ــه دوش ــت ک ــت اس ــکارت صف ب
دســت نخورده گی، دختــری و تازه گــی معنــی 
ــود  ــه می  ش ــی گفت ــه زن ــز ب ــره نی ــد. باک می ده
ــده و  ــده نش ــش دری ــرده ی بکارت ــوز پ ــه هن ک
تجربــه ســکس بــا مــردی را نــدارد. اگرچنــد در 
ــه  ــان فارســی ب اصطــالح رایــج در حــوزه ی زب
ویــژه در افغانســتان، بــکارت بــه همــان پــرده ی 
بــکارت اشــاره دارد. در بخــش بعــدی ایــن 
ــکارت  ــرده ی ب ــه پ ــود ک ــریح می ش ــه تش نکت
در داخــل واژن زنــان وجــود دارد. یعنــی پرده ی 
بــکارت یــک جســم اســت، یــک عضــوی از 

ــه یــک افســانه. ــدام زن اســت ن ان
2. ریشــه علمــی بــکارت: بحــث بــکارت، 
موضــوع علمــی تخصصــی پزشــکی اســت و 

آن در زمســتان 13۹7 خورشــیدی رونمایــی 
ــر  ــی معتب ــناد علم ــر اس ــه ب ــا تکی ــه ب ــد - ک ش
ــت  ــانه نیس ــک افس ــکارت ی ــد ب ــان می ده نش
بلکــه یــک بحــث علمــی و حقوقــی در مــورد 
ــک  ــکارت ی ــرده ی ب ــت. پ ــک زن اس بیولوژی
توهــم مردانــه نــه بلکــه یــک جســم، یــک الیه 
گوشــت نــازک در داخــل واژن زن اســت کــه 
گونه هــای مختلــف دارد. او ثابــت می کنــد 
ــکارت  ــورد ب ــط در م ــاور غل ــود ب ــا وج ــه ب ک
در فرهنــگ رایــج افغانســتان، امــا واقعیــت امــر 
ایــن اســت کــه وجــود و عــدم پــرده ی بــکارت 
در شــب زفاف)اولیــن ســکس زن و مــرد( ســند 
ــه  ــا »فاحش ــودن« ی ــالق ب ــا اخ ــر »ب ــری ب معتب

ــد. ــوده نمی توان ــودن« زن ب ب
آزمایــش پــرده ی بــکارت در افغانســتان در 
ــه  ــود ک ــدی ب ــث ج ــک بح ــته ی ــال گذش س
ــاد  ــی زی ــی و قضای ــای عدل ــانه ها و نهاده رس
ــن  ــه، در همی ــور نمون ــه ط ــت. ب ــدان پرداخ ب
ــه اش را منتشــر  ــای یســنا مقال رســانه ای کــه آق
ــن  ــش از ای ــرخ( پی ــت)هفته نامه نیم ــرده اس ک
ــه گی  ــان همیش ــی از مخاطب ــث یک ــن منحی م
نیمــرخ پنــج مطلــب در مــورد بــکارت خوانــده 
ــی  ــه نیمــرخ، »عل ــودم. در شــماره 17 هفته نام ب
ــته  ــه ای نوش ــرد مقال ــک م ــث ی ــور« منحی فک
ــی در  ــکارت؛ غنیمت ــوی ب ــوان »تاب ــا عن ــود ب ب
چنــگ مــردان«. در شــماره 2۹ نیمــرخ، مطلبــی 
از خانــم ســیمین دانشــور بــا عنــوان »بایــد باکــره 
باشــی« منتشــر شــده بــود. در شــماره 32 نیمــرخ 
نیــز حســین احمــدی مقالــه ای داشــت بــا عنوان 
»پیچیده گــی و نقــش بــارز بــکارت در داســتان 
یوســف و زلیخــا«. در شــماره 4۵ نیمــرخ خانــم 
مــاگل موســوی مقالــه ای نوشــته بــود بــا عنــوان 
شــماره  در  و  بــکارت«  گــرو  در  »زندگــی 
ــوان  ــا عن ــد ب ــر ش ــی منتش ــرخ گزارش 63 نیم
»بی اعتبــاری نتایــج آزمایــش پــرده بــکارت 

ــم طــب«. ــوق و عل ــه، حق ــوان از نظــر فق بان
هم چنیــن دیگــر روزنامه هــا، تلویزیون هــا و 
ــال در  ــی فع ــی و خارج ــای داخل خبرگزاری ه
افغانســتان بــه این مســاله مکــرراً پرداخته اســت؛ 
امــا متاســفانه ایــن بحث تاکنــون تبدیــل به یک 
گفتمــان سراســری نشــده اســت و نهادهای ملی 
ــور  ــه، وزارت ام ــژه وزارت صحــت عام ــه وی ب
ــت  ــای حمای ــارف و نهاده ــان، و وزارت مع زن
ــن  ــی در ای ــوولیت آگاهی ده ــه مس ــان ک از زن

ــد. ــد، نیــز کوتاهــی کرده ان مــورد را دارن
همیــن باورهــای غلــط و ناآگاهــی از پــرده 
بــکارت باعــث شــد کــه چنــد ســال قبــل رونــد 
آزمایــش بــکارت شــروع شــود و تــا ســال 
گذشــته بــه ســرحدی رســیده بــود که هر افســر 
پولیــس و حتــا شــهروند عــادی بــه خــود حــق 
مــی داد دختــری را بــه خاطــر همــگام شــدن بــا 
پســری - بــه اصطالح نامحــرم  به آزمایشــگاه 
ــد  ــن رون ــرد. ای ــکارت بگی ــش ب ــرد و آزمای بب
ــر  ــان، آم ــم اهلل تاب ــه بس ــا این ک ــت ت ــه داش ادام
ــتانش را از  ــل زیردس ــس کاب ــم پولی ــوزه نه ح
ــی  ــور غن ــس جمه ــرد و ریی ــی ک ــن کار نه ای
ــکارت  ــرده ی ب ــز فرمــان توقــف آزمایــش پ نی
را صــادر کــرد و بــه دادســتانی کل دســتور داد 
تــا از راه هــای بدیــل حقوقــی قضایــای اتهــام و 
ــا  ــق ب ــد. مطاب ــری کن ــی را پی گی ــاوز جنس تج
ــی  ــب عدل ــب ط ــده از جان ــه ش ــای ارای آماره
خصوصــی  کلینیک هــای  در  افغانســتان، 
بــه صــورت پنهانــی بــرای حــل تنش هــای 
خویشــاوندی و در شــفاخانه  های دولتــی بــرای 
اثبــات تجــاوز جنســی هنوزهــم آزمایــش پــرده 
بــکارت جریــان دارد و بــه طــور متوســط ماهانه 
ــی و  ــای عدل ــتعالم نهاده ــا اس ــا ده زن ب ــه ت س
قضایی و ســاالنه حــدود 300 زن بدون اســتعالم 
رســمی، مــورد آزمایــش پــرده ی بــکارت قــرار 

می گیرنــد.
ــه  ــت ک ــد گف ــه بای ــورت، در نتیج ــر ص ــه ه ب
ــه  ــانه ها ب ــایل در رس ــن مس ــردن ای ــرح ک مط
ــو  ــه تاب ــی ک ــن موضوعات ــانیدن ای ــژه کش وی
پنداشــته می شــود در شــبکه های اجتماعــی 
مثــل فیســبوک و رســانه های همگانــی کــه 
شــهروندان افغانســتان بیشــتر بــه  آن ها دسترســی 
دارنــد زمینــه ای اســت بــرای تبدیــل شــدن ایــن 
مباحــث بــه یــک گفتمــان سراســری تــا نقــاب 
تابویــی آن بشــکند و بــه حیــث یــک مســاله ی 
علمی-پزشــکی  بحــث  یــک  و  اجتماعــی 
زیــر ذره بیــن نقــد و گفتمــان قــرار بگیــرد و در 
ایــن مــورد آگاهی دهــی شــود تــا از میــزان 
خشــونت های ناشــی از عــدم آگاهــی در مــورد 
ــان،  ــکارت و باکره گــی زن ــرده ی ب ــکارت، پ ب

ــد. ــوی زن نباش ــن زن تاب ــر ت ــد و دیگ بکاه

نقد
  مبارکه عسکری

تحلیل بدون تحقیق؛
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گــروه خشــمگین کــه بــه ســختی بــه یکدیگــر 
ــد.  ــف می کن ــد، را تعری ــده ان ــه ور می ش حمل
وی آنچــه را کــه دیده و شــنیده بود، به ســرعت 
ــان  ــذری بین م ــکوت زودگ ــرد و س ــو ک بازگ
حاکــم شــد. ســکوت را شکســتاندم: عجــب 
رســم و رواج بدشــگونی کــه مــا مــردم نداریم. 
واقعــا بــرای ایــن ســنت قبیلــوی، اســم مناســبی 
ــن ســن کــم،  ــا همی ــد. چــرا کــه ب گذاشــته ان
چندیــن تجربــه ای از ایــن دســت جــدال هــا را 
ــه،  ــد هــزار روپی ــه خاطــر چن ــوده ام. ب شــاهد ب
ــم  ــی را به ــر فامیل ــر مه ــه پ ــر رابط ــک عم ی
می زننــد. بعــد از ایــن روز شــاید رابطــه بــر قــرار 
کننــد امــا، کینــه و کــدورت هایــش بصــورت 
نیمــه جــان باقــی می مانــد. نیســت این کــه 
آغــوش شــان را بــه روی همدیگــر ببندنــد، امــا 
از گرمــی و احســاس کــه در روزهــای اول 
پیونــد فامیلــی بوجــود می آیــد، خبری نیســت . 

. .
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــذر، یک ــای دیرگ دقیقه ه
می گذشــت و مدعویــن بــه انتظــار ورود دامــاد 
تــن بــه شــکیبایی ســپرده و حوصلــه را از ســر 
می گرفتنــد. دامــاد پــس از چنــدی کــه هــوای 
چهــار دیــواری بخاطــر کثــرت نفــوس و تنگِی 
جــا، نفــس کردن را مشــکل کــرده و فضــا را به 
شــکل فجیــع آلــوده کــرده بــود، در آســتانه ای 
ــه عــروس  در ظاهــر شــد و مســتقیما راهِ کــه ب
ــا  ــت. وی ب ــش گرف ــه پی ــد، را ب ــی می ش منته
قــد متوســط، موهــای مجعــد، چشــمان بادامی، 
گونه هــای بــاد کــرده، ابروهــای گشــاده و شــانه 

هــای نســبتا ســتبر، در کنــار نجمه کــه از قبل در 
نظــر گرفتــه شــده بــود، نشســت. انــگار همــه ی 
زن هــا و دخترهــای که در ســرا موجــود بودند، 
چشــم شــده و وی را کــه بــا جامــه ای ســفید و 
ردای آبــی آراســته بودنــد، می نگریســتند. مادر 
نجمــه بــا همراهــان دامــاد بخاطــر روی دادنــی 
عــروس شــان، بــا آن ها از ســر جنجــال در آمده 
بودنــد. وی می گفــت: »کم تــر از 20هــزار 
ــر  ــد: خی ــا می گفتن ــرم. آنه اگــر باشــد نمی گی
اســت، امــروز هرچــه بخواهیــد می دهیــم، 
امــا کاری کنیــد کــه فردایــش پــای پشــیمانی 
در وســط کشــانده نشــود«. جــار و جنجــال 
طرفیــن خالصــی نیافتــه بــود کــه زن هــا یکــی 
ــی رزرو  ــدند و در پ ــرون ش ــاق بی ــی از اط یک
کــردن جــای مناســبی بــرای نشســتن برآمدنــد 
ــواده اش را تماشــا  ــا خان ــدرود عــروس ب کــه ب
کننــد. در راهرو پســخانه در جســتجوی کفش 
ــی داد:  ــانه ام را تکان ــگار ش ــه ن ــودم ک ــم ب های
»چــه می کنــی؟ زود بــاش کــه بیــرون برویــم«. 
در مشــایعت همدیگــر از داالن بیــرون شــدیم 
و در بلنــدی ای کــه ظاهــرا مناســب حــال مــان 
بــود، قــرار گرفتیــم. در لحظــه ای زودگــذری، 
عــروس و دامــاد همــراه بــا مشــایعت کننــدگان 
شــان از زیــر قــرآن کــه در ســر دروازه بیرونــی 
گذاشــته بودنــد، یکــی یکــی عبــور کردنــد و 
در جایــگاه شــان قــرار گرفتنــد. زنــان دهکــده 
کــه از قبــل دعــوت شــده بودنــد و حکــم 

داشــتند،  را  میزبــان 
را  دامــاد  و  عــروس 
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خــاص  جهت گیــری  بــدون  نیــم رخ  عزیــز  خواننــده گان 
سیاســی مقــاالت و نوشــته ها را از صاحب نظــران منتشــر 

. می کنــد

ــه  ــایر نوشــته ها مســوولیتش ب ــم رخ س ــرد نی ــه جــز روی ک ب
دوش نویســنده گان می باشــد.

هفته نامه نیم رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 ادامه در صفحه 2...

افغانسـتان  بشـر  کمیسـیون مسـتقل حقـوق 
نشسـت برنامـه » تحقیـق ملـی زنـان، صلـح و 
امنیـت« را ایـن بار در والیت بدخشـان برگـزار کرد. 
در ایـن نشسـت ده  هـا تـن از نهادهـای دولتـی و 
زن،  حقـوق  فعـاالن  مدنـی،  فعـاالن  غیردولتـی، 
خبرنگاران، عالمان دین و اسـتادان دانشـگاه شـرکت 

اشـتراک کننـدکان در نشسـت دفتـر  بـود.  کـرده 
والیتی بدخشـان کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر بر 

مـوارد زیـر تاکیـد کردنـد کـه در پروسـه صلـح بـه 
صـورت جدی از سـوی حکومت وحـدت ملی در نظر 

گرفته شود: 
1- مشـارکت و حضـور برابـر زنان در پروسـه صلح و 

مذاکـرات باید تضمین شـود
۲- حقوق  بشـری و انسـانی زنان در هر گونه توافقات 

صلـح باید مدنظر قرار گرفته و رعایت شـود
3-  از دسـتاوردهای هفده سـاله و ارزش هـای قانـون 

اساسـی در رونـد صلـح باید حفاظت شـود
4- شـرکت کنندگان تأکیـد کردند که حقوق بشـری 

زنـان نبایـد قربانـی روند مذاکرات صلح شـود
داشـتند  نظـر  توافـق  نشسـت  ایـن  اعضـای   -5
کـه  بـرای برقـراری صلـح پایـدار و عادالنـه، تمـام 
شـهروندان کشـور به شـمول زنـان، احسـاس امنیت 
کننـد و از حقـوق و آزادی هـای بشـری 

خـود برخـوردار شـوند
کمیسـیون  رییـس  سیماسـمر  داکتـر 
در  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل 
سـخنرانی خود در اولین جلسـه اسـتماع 
عامـه »تحقیق ملی زنـان، صلح و امنیت« 
در کابـل گفـت: »در گذشـته نیـز مـردم 
افغانستان شـاهد امضای پیمان های صلح 
بوده اند، ولی متاسـفانه نتیجه آن کشـتار، 
ویرانـی، آوارگـی و مصیبت هایـی بوده که 

بیش تـر زنـان از آن متاثـر شـده اند.« 
کمیسیون مسـتقل حقوق بشر افغانستان 
تحقیـق ملـی »زنـان، صلـح و امنیـت« را 
بـه تاریـخ اول مـاه حـوت سـال گذشـته، 
برابـر بـا ۲0 فبـروری ۲019 آغـاز کـرد. 
ایـن تحقیق بـه منظور دریافـت دیدگاه ها 
و مطالبـات زنـان در بـاره صلح بـا طالبان 
راه انـدازی شـده اسـت. در برنامه تحقیق 
ملـی »زنان، صلح و امنیـت« دیدگاه های 
حـدود 4هزار زن از سراسـر افغانسـتان را 
منعکـس می شـود. با تکمیـل این تحقیق 
قرار اسـت که نظرات و خواسـت های زنان از سراسـر 

افغانسـتان در بـاره ی صلح جمع آوری شـود.  

تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت در والیت بدخشان؛
 مشارکت و حضور برابر زنان در پروسه صلح و مذاکرات باید تضمین شود

داکتر سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سخنرانی خود در اولین 
جلسه استماع عامه »تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت« در کابل گفت: »در گذشته نیز مردم افغانستان 

شاهد امضای پیمان های صلح بوده اند، ولی متاسفانه نتیجه آن کشتار، ویرانی، آوارگی و 
مصیبت هایی بوده که بیش تر زنان از آن متاثر شده اند.«  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق 
ملی »زنان، صلح و امنیت« را به تاریخ اول ماه حوت سال گذشته، برابر با ۲۰ فبروری ۲۰۱۹ آغاز کرد. این 

تحقیق به منظور دریافت دیدگاه ها و مطالبات زنان در باره صلح با طالبان راه اندازی شده است. در 
برنامه تحقیق ملی »زنان، صلح و امنیت« دیدگاه های حدود 4هزار زن از سراسر افغانستان را منعکس 
می شود. با تکمیل این تحقیق قرار است که نظرات و خواست های زنان از سراسر افغانستان در باره ی 

صلح جمع آوری شود.  
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مباد بلرزد
 تنت 

دستت
که

همه دنیای من به لرزه می افتد
و درخت پابرجای زندگی ام برگ ریزان می 

شود
مثل پاییز های دلگیر

رنگت مباد بپرد
و شگوفه های دلم را پر پر کند

لبخند روشن توست که
من کامل میشوم 

مثل
زنان راه یافته به زیستگاه ابدی

بلند شو
مرا دوباره به تیرگی باغ رهنمون مکن

تازه سر کشیده بودم 
از سیاه چاله های نا کشف شده

ما اینجا آمده ایم
و به دور خود 

جامه ی بلندی می پیچیم از ایستادگی. 
نمی خواهم

بلرزد
تنت

نمی خواهم 
بلرزد

دستت

 کریمه شبرنگ
جعِدگیسو

رمان
مهدی شریفی

بخش  سوم

ــه منظــور  ــر ب ــم کــه لختــی قبل ت مصاحب
تــازه کــردن نفــس بــه بیــرون رفتــه بــود، 
ــپاند و  ــم چس ــه گوش ــو آورده ب ــرش را جل س
گفــت: »بیگــم، آن طــور کــه بــه نظــر می رســد 
ــه  ــخت گرفت ــر س ــر روز آخ ــه بخاط پدرنجم
ــت:  ــدی؟ گف ــور فهمی ــیدم: چط ــت«. پرس اس
»وقتــی کــه از بیــرون می آمدم، شــاهد مشــاجره 
ــاد در  ــدر دام ــا پ ــن نجمــه ب ــودم. والدی شــان ب
پســتویی خانــه رفتــه بودنــد و آواز خفیــف پدر 
ــزار  ــت: از ۵0ه ــه می گف ــنیدم ک وی را می ش
افغانــی کم تــر نمی گیــرم. اگــر می توانــی کــه 
بــرداری، یــا اهلل و اگــر نــه چهــار طرفــت راه بــاز 
اســت. خســور وی نجواکنــان بــه پــدرش 
می گفــت: حســین خــان! همیــن امــروز را آبرو 
داری کــن. نگــذار کــه آبرویــم جلــو چهــار تــا 
آدم کــه بــه نــام دوســت و ســیال همــراه ام آمده 
انــد، بــه زمیــن بریــزد! اگر خــدا بخواهد بعــد از 
ایــن روز بــا همدیگــر قــوم و فامیــل می شــویم، 
خــوب نمی آیــد کــه از حــاال خالــق مشــکالت 
ــه  ــدر نجم ــکوت پ ــدی س ــد از چن ــیم. بع باش
ــه  ــرم را ب ــخن آخ ــن س ــان! م ــوم ج ــت: ق گف
ــی و  ــود دان ــاال خ ــنوانده ام، ح ــت ش گوش های
ــه  ــتادم و ب ــش را ایس ــه این جای ــا ب ــکلت. ت مش
ــم  ــا دیگــر نمی دان جدال شــان گــوش دادم؛ ام
ــم  ــد«. مصاحب ــه نکردن ــد و چ ــه کردن ــه چ ک
ســخنانش را بــا چنــان ولــع برایــم بازگــو 
می کــرد کــه حــس می کــردم وی بازمانــده ای 
از هــزاران سربازی ســت کــه از میــدان نبــرد پــا 
ــد هایــش از دو  ــرار گذاشــته و چشــم دی ــه ف ب

آخــرین اعتراض 


